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  अॅडमला त्याच ेनवे घर अतिशय आवडले.  

ि ेशहरािील एका गगनचुुंबी इमारिीि होि.े 
त्याच्यासाठी हा अनभुव मोठा रोमाुंचक 
होिा. आपण जण ूकाही आभाळािच राहाि 
आहोि, असे त्याला वाटू लागले  



  पण अॅडमला त्याच्या जुन्या घराची 
फार आठवण येऊ लागली. दररोज 
सुंध्याकाळी िो आपल्या आईबाबाुंना 
जुन्या घराच्या गोष्टी साुंगायचा आग्रह 
करू लागला. गोष्ट ऐकल्यावर त्याने 
त्यावर आधाररि छानछान चचत्र ेकाढली 
आणण िी आपल्या खोलीच्या भभुंिीवर 
चचकटवली.  



  पण णखडकीच्या बाहेरच ेजग 
मात्र त्याला उदास आणण कोरड े
ददस ूलागले.  

  णखडकीबाहेरच ेि ेजग त्याला खूप ररकामे ररकामे 
वाटल.े इमारिीखाली सावलीि मलेु खेळि िेव्हा खाली 
जाऊन त्याुंच्याि सामील होण्याची त्याला लाज वाटे.  



    एकदा सकाळी अॅडमला घराच्या णखडकीिून 
बाहेरच ेकाही ददसेना. णखडकीच्या काचवेर दव 
साठले होि.े दवाची नक्षी अॅडमला एखाद्या 
जुंगलासारखी भासली. या जुंगलाि प्राणी 
पादहजेि, असे त्याला वाटले. मग दवाि बोटे 
फफरवनू त्याने प्राण्याुंची चचत्र ेकाढली.  

  अॅडमच ेहे जुंगल प्राण्याुंनी भरून गेल्यावर 
िो दसुऱ्या णखडकीवर गेला आणण िी चचत्राुंनी 
भरून टाकली. मग तिसऱ्या णखडकीवर, मग   
  चौथ्या असे करि करि सगळ्या णखडक्या  
     अॅडमच्या प्राण्याुंच्या चचत्राुंनी भरून  
       गेल्या.  



 त्या रात्री अॅडमने आयषु्याि   
 पदहल्याुंदा दहमवर्ााव पादहला.  



  सकाळी बाहेरची उदास, कोरडी दतुनया नाहीशी 
झाली होिी. जभमनीवर सवात्र पाढरीशभु्र चादर 
पसरली होिी. अॅडम इमारिीखाली उिरला. फकिी 
कडाक्याची थुंडी होिी िेव्हा! पण िो मजेि बफााि 
खेळू लागला.  

  खाली काही मलेु  
दहममानव (बफााचा  
माणूस) बनवि होि.े  



  अॅडमने बफााला हाि लावला. िो खपू हलका, 
ओलसर आणण गारगार होिा. मग अॅडम बफााचा हत्ती 
बनव ूलागला. “िुझा हत्ती खूप लहान आहे,” एक 
मलुगा हसि हसि म्हणाला. “आपण एक मोठ्ठा हत्ती   
               बनवयूा.” मलुाुंनी अॅडमकड ेबफााचा  
               एक मोठा गोळा फेकला. अॅडमने  
                हसनू प्रतिसाद ददला.  

   



  मग सगळ्या मलुाुंनी 
भमळून एक खपू मोठा हत्ती 
बनवला.  



    हत्ती झाल्यावर अॅडम पाणघोडा बनव ूलागला. 
त्याच ेपाहून इिर मलेुही वेगवेगळे प्राणी बनव ू
लागल.े थोड्या वेळाने  
तिथे बफााचा गेंडा, भसुंह,  
मगर, उुं ट ददस ूलागले.  
रात्री दहममानव या   
प्राणीसुंग्रहालयाचा प्रमखु  
बनला.  



  काही ददवसाुंनी बफा  वविळून गेला. अॅडमची 
नवी शाळाही सरुू झाली.  
  आपले नवे भमत्र याच शाळेि आहेि, हे पाहून 
त्याला आनुंद झाला. भमत्राुंनी त्याला सुंपणूा 
शाळा फफरवनू दाखवली. अॅडमला शाळेचा 
छोटासा दहरवागार बगीचा फार आवडला.  



  भशक्षकाुंनी अॅडमला बचगच्यािील काही बबया ददल्या. 
अॅडमने बबया आईकड ेआणून ददल्या. त्या कशाच्या 
बबया आहेि, याची त्याला काहीच कल्पना नव्हिी. 
त्याच्या आईने णखडकीि ठेवलेल्या खोक्याुंमध्ये बबया 
रुजवल्या.    

  “बघ ूिर काय उगविुंय,” आई म्हणाली.  



  काही मदहने तनघून गेले. 
शाळेचा बगीचा फुलिच गेला. 
अॅडम बचगच्यािून नवनवीन बबया 
आणण रोपटी घेऊन घरी येऊ 
लागला. घराच्या णखडकीिील 
सगळे खोके रोपटयाुंनी भरून गेले. 
मग त्याने आणण त्याच्या भमत्राुंनी 
दटनच ेडबे आणण िुटकीफुटकी 
भाुंडी आणली आणण गच्चीवर 
आभाळािील बगीचा फुलवला.   

  “आणखी बचगच ेबनवूयाि,” 
मुले उत्साहाने म्हणू लागली.  



    मग अॅडम आणण त्याच्या भमत्राुंनी ददसेल त्या मोकळ्या 
जभमनीवर बगीचा फुलवायला सरुुवाि केली.  



आिा अॅडमला जग उदास, कोरड ेददसि नव्हि.े  आिा त्याला बचगचाुंच ेशहर ददसि होि.े  



  अॅडमला कळून चकुले की प्रत्येक ऋि ू
आपले स्वि:च ेवेगवेगळे गुण आणण रुंग घेऊन 
येईल आणण आपल ेबगीच ेफुलवि राहील. 
त्यामळेु मतै्रीच ेबीज कधीही मरणार नाही.  
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